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UCH WAŁA Nr X/ 63/ 15
RADY GMINY GNO JNO
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515), art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne położone na gruntach gospodarstw rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) Grunty i budynki zajęte pod działalność ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej;
3) Budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie bibliotek,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami a także
budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z pomocą społeczną realizowane na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) wraz z gruntami
związanymi z tymi budynkami.
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) Środki transportowe przeznaczone wyłącznie do realizacji zadań wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515);
2) Środki transportowe przeznaczone do akcji ratowniczo-gaśniczych.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.
§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992).
2. Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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UZASADNIENIE
Rada Gminy Gnojno stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wpływa na politykę
podatkową w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych może określić zwolnienia z podatków. Przedkładana uchwała
wprowadza zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.
Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną na terenie Gminy Gnojno, przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.
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